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Pygargus) hel ^orseleinhoentje•), de Waterrat2), de kleine bonte sfrandlooper'), en de 
Boschruiler2). - • 

Van den tafeleend vonden we in 1914 tusschen de meeuwennesten een nesl met 11, en 
1910 een met 8 eieren, (thans in 't Leidsch museum). 

Ultimo Mei 19J0 werden door ons een paar kuifeenden waargenomen en de Heer Siebers 
meent in Mei 1917 zeer stellig een paar krakeenden le hebben gezien. 

Volgens een Engelsch boek naar ik meen («Three vagabonds in Friesland») werd dooi
de schrijvers in 1900 een Lepelaarspaar onder Eernewoude aangetrofTen, terwijl eveneens een 
Engelschman aan den Heer StolTel verzekerde, dal hij een legsel van hel kleinste waterhoen 
van daar had meegenomen. 

Bovendien beweert het veenvolk hardnekkig, dat ook de Dilbelde Snip (major) er moet 
broeden, hoewel het lol dusver nog niet is gelukt een nest te vinden en bezit ik een ei, dat 
vrij zeker (het onderscheid met gallinago is zéér gering) van het Bokje afkomstig is en ook 
in die buurt is gevonden. 

In 1895 broedde de wilde Gans er nog, een legsel van 5 eieren — vroeger in mijne col
lectie, thans le Leiden — is daar als «Belegstück». 

Mocht de vereeniging er dan ook in slagen, een groot deel der «Kilde feanen» (oude veenen) 
te verwerven, dan zal deze aanwinst zeker op één lijn kunnen worden gesteld met hel Naarder-
meer, ja dit, volgens mij — die echter niet van chauvinistische lendenzen ben vrij te pleiten — 
weldra overtrefTen. 

Waar we dus tot zoover vrijwel accoord gaan, spijt hel me te meer, dal ik uwe meening 
in zake de etymologie van den naam «Eernewoudeu in 'l geheel niet kan deelen. Hoewel hel 
natuurlijk volkomen juist is dat heron en zijn — zeer weinig voorkomende — afkorting hern 
in 't Engelsch »Beiger« beteekenen ('t Friesche hern, heme beteekent hoek) zult u wel willen 
toegeven, dat dit woord door Gallische (Normandische) en niet door Germaanscbe (Friesche 
en Saksische) veroveraars in Brilanje's laai is gebracht. 

Eernewoude heeft dan ook met reigers absoluut niets uit le staan, doch is de verneder-
landschle vorm van 't Friesche Earnewüld en dit beteekent — zooals ik in mijn beide «Aves 
Frisicaet (die in uw bezit zijn) heb uiteengezet — vrij zeker Adelaarswoud, vgl.: Friesch 
«Earn», Angelsaksisch »Earn«; Gothisch «Ara», Oud-Hoogduitsch »Aro«, Schotsch »Erne« en 
>Earn«, IJslandsch *Erna en Middel-Nederlandsch »Arn« en »Aern(e)« dat allemaal «arend* 
beteekent. 

Onder dankzegging en met ornithologischen groet beb ik de eer te zijn steeds gaarne 
uw zéér dienstwillige 
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Wij danken den heer De Vries zeer voor zijn duidelijke uiteenzettingen en ongetwijfeld 
zal het Bestuur der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenlen er haar voordeel mee 
doen. sietske had me ook al gezegd, dat miede of mjedde veel beter is dan made. 

'jKi'Ti'ii in miim- collwtio. 
' iKim' i i in mijne colleetit on in ilii> v«n 'a Rijksimi.ienm. 

Roofvogels. — In noot 1 van 't artikel «Boofvogels», all. 11, blz. 404, zegt de boer J. Verwey: 
«lïuigpoolbuizord schijnt 't (nl. bidden) ook kort te kunnen», ik meende me te herinneren 
een Kuigpoot wel eens le hebben zien bidden. Toen ik er nu 7 Maart jl. bij den Bierlap een 
te zien kreeg, heb ik er speciaal op gelet en zag ik hoe hij 'n paar maal op tamelijk geringe 
hoogte korten tijd bleef staan bidden. Kn dan de Bruine Kiekendiel, kan die T ook niet'.' 

's-Craccnhaije. G. A. BnomvKH. 

AANGEBODEN: 
«Het Vogeljaar», door Jar. P. Thijsse 2e druk, nog nieuw voor f 4.50. «Van Nevelvlek 

tot mensch", door L. Beinliardl, 3 nieuwe deelen, alle in prachtliaiid voor / 15. Te bevragen 
bij E. M. .1. Hesselink, kamer 7!', kazerne 2, Nijmegen. 

GEVRAAGD» 
Prijsopgaven van de jaargangen van De Levende Natuur, 2 lot on met 10 en vnn 't «Verkade's 

IferfstalbuiiK.. L. S. W. Wildervanck, Zall-Bommel. 
Een Isveedehands exemplaar van O. Sclimiedeknecht, «Die Hymenoptoren Miltel-Europa'S". 
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